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Sammanfattning 
Jordbruksverkets nationella erosionsriskkartering har använts för att utvärdera och bedöma om 

erosion av jordpartiklar samt transport av ytvatten på åkermark kan vara ett betydande bidrag till 

övergödningen av Finjasjön. 

Baserat på en sammanställning av befintliga mätdata för fosfor och grumlighet (turbiditet) samt en 

grov analys av erosionsriskkartorna valdes ett område inom Tormestorpsåns delavrinningsområde 

ut för närmare utvärdering. De vattenkemiska undersökningar som genomförts i tillrinnings-

området under åren 2008-2018 visar att den största andelen av fosfortransporten till Finjasjön sker 

via Tormestorpsån. Det var också inom Tormestorpsåns delavrinningsområde som vi identifierade 

de högsta och mest omfattande riskerna för erosion och transport genom ytavrinning enligt 

Jordbruksverkets nationella riskkartering. 

Utifrån en GIS-analys med erosionsriskkartorna som utgångspunkt valde vi att studera ett 20-tal 

intressanta områden i fält. Fältbesöket utfördes i samband med snösmältning och en högre 

flödestopp. Vi observerade i stort sett inga tecken på erosion i åkermark och få tecken på 

ytavrinnande vatten i kontakt med vattendragen. 

Vår bedömning är att erosion och ytavrinning från åkermark inte är något stort problem inom 

Finjasjöns tillrinningsområde och inte till väsentlig del bidrar till fosfortransporten till sjön. En 

starkt bidragande orsak till detta är att lantbrukarna i mycket stor omfattning redan har vidtagit 

åtgärder som kan motverka erosion på åkermarken samt vidare transport till vattendragen. Dessa 

åtgärder inkluderar t ex skyddszoner längs vattendrag, vintergröna åkrar och plöjning vinkelrätt mot 

åkermarkens lutning. 

 

Inledning 
Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun driver ett projekt där näringsbelastningen på 

Finjasjön undersöks. Rapporten utgör en delrapportering av resultaten inom Finjasjöprojektet, som 

är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun och där Havs- och 

vattenmyndigheten är medfinansiär med anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Syftet är 

att ta reda på hur sjöns näringsstatus kan förbättras på bästa sätt. Som ett led i detta har 

Ekologigruppen fått i uppdrag att, med utgångspunkt från Jordbruksverkets nationella 

erosionsriskkartering, identifiera områden med stor erosionsrisk inom Finjasjöns tillrinningsområde, 

samt bedöma om erosion inom dessa riskområden är en väsentligt bidragande orsak till Finjasjöns 

höga fosforbelastning. Som en del i uppdraget har det även gjorts en sammanställning av befintliga 

mätdata med syfte att utreda vilka delar i tillrinningsområdet som bidrar med de största 

fosfortransporterna till Finjasjön. Sammanställningen av mätdata har legat till grund för vilka delar 

inom tillrinningsområdet som valts ut för att närmare utreda erosionsrisken.  

Rapporten sammanfattar data från ”Fosforbudget för Finjasjön”, en utredning av Joel Häggqvist, 

daterad 2019-06-28, som tillhandahållits av Länsstyrelsen Skåne. Mätdata för åren 2008-2018 har 

hämtats från ”Limnologisk årsrapport från Finjasjön” gjorda av Regito AB, åt Hässleholms 

kommun.  

Sammanfattningen av mätdata har gjorts av Birgitta Bengtsson, medan utvärderingen av den 

beräknade erosionsrisken har genomförts av Rebecka Nilsson och Bengt Wedding. Utredningen är 

ett avrop från ramavtal gällande köp av kvalificerade konsulttjänster for fiske- och 

vattenvårdsåtgarder, för länsstyrelsen i Skåne, där Thomas Lakowitz har varit kontaktperson. 
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Fosforläckage i jordbrukslandskapet 
Fosfor är ett viktigt näringsämne, som främjar tillväxten hos de odlade grödorna. Vid nederbörd 

kan fosfor transporteras från markerna och rinna ut i vattendragen. 2,5 ton fosfor (medelvärde 

2008-2018) följer med vattnet från de fem tillflödena varje år och rinner ut i Finjasjön.  

Den fosfor som transporteras i vattendragen har olika ursprung (se t.ex. Ekologgruppen 2013). 

Dels finns det en naturlig bakgrundshalt i vattnet oavsett mänsklig (antropogen) tillförsel. Fosfor 

tillförs också från punktkällor såsom avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Den största källan i 

ett jordbruksdominerat avrinningsområde generellt är läckage från marken. Markläckaget kan 

hindras främst genom att hålla kvar fosforn i marken.  

Fosfor kan transporteras från marken både som löst fosfat och genom fosfor bundet till 

jordpartiklar, som följer med avrinnande vatten (Figur 1.  ). I områden med skog och myrmark är 

fosfor ofta bundet till humus och annat organiskt material. Även läckaget från jordbruksmark kan 

vara bundet till partiklar men då är det ofta minerogena sådana, till exempel fosfor bundet till 

lerpartiklar. Avrinning med grumlat vatten är oftast förenat med höga halter av partikulärt bunden 

fosfor. Partikelbunden fosfor lösgörs från markytan genom vattenerosion. Både den partikelbundna 

och den lösta fosforn förflyttas genom ytavrinning ovanpå markytan och via transport genom 

markprofilen i större porsystem ner till dräneringssystem. Även från områden med tillfälligt stående 

vatten kan en transport av fosfor ske genom markprofilen. Faktorer som påverkar vattenerosion 

och ytavrinningen är t ex nederbördens intensitet, landskapets topografi, jordens egenskaper, 

förekomst av dränering och vegetationstäckning på marken. På sandiga marker sker infiltration, 

medan det i tätare lerjordar bildas sprickor, där vatten tränger ner och transporterar fosforn mot 

vattendraget. 

 

Figur 1.   Fosforn sköljs av från markerna vid nederbörd. Bilden visar fyra processer som styr avrinning 
och läckage av fosfor från jordbruksmark.  

Höga halter av fosfor i vattendragen kan uppträda sommartid vid låga flöden. Då är förklaringen 

ofta att påverkan från punktutsläpp i form av till exempel enskilda avlopp och i förekommande fall 

reningsverk kan bli förhållandevis stor när flödet är lågt (liten utspädningseffekt). Lättillgänglig 

fosfor i form av fosfat kan då nå recipienten under en årstid då växter och plankton kan ta upp det. 

På årsbasis medför vanligtvis sådana höga halter dock inte några stora transporter av fosfor.  

De största mängderna transporteras när läckage av fosfor från jordbruksmark sker i samband med 

höga flöden, speciellt om det är barmark. Månader med hög risk för stora läckage är därför 

november-december och januari-mars. Som en tumregel brukar man säga att 90 % av 

fosforförlusterna kommer från 10 % av arealen under 1 % av tiden. 
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Den nationella erosionsriskkarteringen 
SLU har på uppdrag av Jordbruksverket modellerat erosionsrisken och tagit fram erosionsriskkartor 

för åkermark omfattande Dalälvens avrinningsområde och söder därom (Djodjic och Marksten, 

2018). Karteringen omfattar därmed ca 90% av åkermarken i Sverige. Som grund för 

riskbedömningen användes en erosionsmodell, modifierad USPED (Unit Stream Power-based 

Erosion Deposition), som baserar sig på högupplöst höjddata (Lantmäteriet GSD 2+), jordartskarta 

för åkermarken kombinerad med SGUs jordartskarta samt markanvändningskartan för PLC6 

(Pollution Load Compilation 6). 

Erosionsriskkartorna1 presenteras i två olika delar där den ena visar hur stor risk det är att 

jordpartiklar kan frigöras från markytan. Denna karta är en rasterfil i TIFF-format med en 

upplösning på 2x2 m. Risken är indelad i 7 olika riskklasser där riskklass 1 innebär den högsta 

risken och riskklass 7 den lägsta (se Tabell 1 och Figur 2.  ) 

 

Figur 2.   Exempel från Jordbruksverkets riskkartering: erosionsrisk i fält till vänster och 
flödesackumulering till höger. Exemplet är inte hämtat från det aktuella området. 

Tabell 1. Riskklasser för mobilisering i fält 

Riskklass Mobilisering i fält (kg/ha) 

1 >500 

2 250-500 

3 100-250 

4 50-100 

5 10-50 

6 5-10 

7 <5 

Den andra kartan visar var vattnet (och jordpartiklar) kommer att rinna på markytan och ansamlas i 

landskapet. Denna karta finns i vektorformat (shape) och även den är indelad i 7 riskklasser (se 

Tabell 2) där riskklass 1 är den högsta risken.  

Tabell 2. Riskklasser för flödesackumulering i landskapet 

Riskklass Flödesackumulerade värden (ton/km2) 

1 >50 

2 25-50 

3 10-25 

4 5-10 

5 1-5 

6 0,5-1 

7 <0,5 

 

Den högsta beräknade risken för ”mobilisering i fält” inom Finjasjöns tillrinningsområde är 

riskklass 3 medan den för ”flödesackumulering i landskapet” är riskklass 2. 

 
1 Kartorna finns nedladdningsbara via jordbruksverkets hemsida. (https://jordbruksverket.se/jordbruket-
miljon-och-klimatet/kartor-med-information-om-svensk-akermark) 
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Det är viktigt att komma ihåg att riskkartorna inte utgör något facit utan ska användas som underlag 

för att se var den beräknade risken för erosion är stor och där åtgärder eventuellt kan ha en positiv 

effekt. Vid beräkningen av erosionsrisken har det inte tagits hänsyn till t ex vägtrummor och 

ytvattenbrunnar vilka kan påverka hur flödesvägarna se ut. Det bör även beaktas att 

bakgrundsdatan för erosionsriskkarteringen i många fall har betydligt grövre upplösning än 

slutprodukten vilket också kan bidra till att tolkningen inte överensstämmer med verkligheten. Den 

viktigaste faktorn för om en beräknad erosionsrisk också utgör en risk i realiteten är troligen ändå 

på vilket sätt jorden brukas. Därför är det alltid är viktigt att sammanväga riskkartorna med 

kännedom om de lokala förhållandena. 

Allmänt om Finjasjön 
Finjasjön är en relativt grund och näringsrik sjö inom Helge ås avrinningsområde, 42,8 m över 

havet. Sjön ligger i Hässleholms kommun vid Hässleholms sydvästra kant. Arean är 10,5 km2, 

medeldjupet är 3 m och maxdjupet är 11,8 m. Sjön har sänkts två gånger med totalt 3 m. Stränderna 

är flacka och man har byggt bostäder på den gamla sjöbotten vilket lett till problem vid 

översvämningar. Idag regleras sjöns utlopp. Tillrinningsområdet består till största delen av skog, 

men det finns även stora områden med jordbruksmark samt ett antal tätorter med Hässleholm som 

huvudort. Närsalthalterna i Finjasjön är mycket höga, vilket sommartid resulterar i kraftiga 

algblomningar. I syftet att återställa balansen i sjön har selektiv utfiskning av vitfisk genomförts 

upprepade gånger sedan 90-talet. Sjön har fem tillflöden och ett frånflöde, som via Almaån leder till 

Helge å. 

Statusklassning 
I VISS har Finjasjön statusklassats enlig nedan. 

 

 

I sjöar och vattendrag är det nästan alltid fosfor som är det begränsande näringsämnet. Höga 

fosforhalter orsakar därför övergödning, vilket i sin tur innebär att produktionen av alger ökar. För 

att förbättra näringsstatusen och den ekologiska statusen (från ”otillfredsställande status” till målet 

”god status”) och förstärka effekterna av utfiskningen är det därför önskvärt att minska 

fosfortransporten till Finjasjön. En del i detta, är att tolka och utvärdera den erosionsriskkartering 

som utförts nationellt av Jordbruksverket och SLU för att se om det finns potential att minska 

fosfortransporten genom åtgärder som kan förhindra erosion och ytavrinning från åkermark. 

Sammanställningen av mätdata har gjorts som stöd för att, tillsammans med erosions-

riskkarteringen, identifiera var inom Finsjasjöns avrinningsområde risken för fosforläckage via 

erosion är störst. 

Markanvändning 
Andelen jordbruksmark är en viktig faktor när det gäller erosion, fosforläckage och framtagande av 

högriskområden. De tillflöden till Finjasjön som har störst andel jordbruksmark är Tormestorpsån 

(26%) och Hovdalaån (24 %), följt av Mjölkalångaån (22%), medan Matterödsån och Hogabäcken 

har något mindre andel (15%). Markanvändningen i de fem tillflödena redovisas i Figur 3.   
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Inom Finjasjöns tillrinningsområde finns ca 100 km dikningsföretag. Dikesrensningar kan påverka 

grumligheten i vattendraget, både momentant under själva åtgärden men även efter åtgärd då 

erosionsbenägenheten i vattendraget kan öka p g a att bindande vegetation har avlägsnats och 

sediment har blottats i botten och slänter. Å andra sidan kan en väl fungerande dränering förhindra 

ytavrinning från åkermarken vilket motverkar transport av jordpartiklar till vattendraget.  Dock har 

inga dikesrensningar inom tillrinningsområdet genomförts (anmälts till Länsstyrelsen) sedan 2015. 

 

  

  

 

 

Figur 3.   Markanvändning i Finjasjöns fem tillflöden. Källa: SMHI SHYPE. 
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Metodik 
Vårt mål har varit att välja ut de delar inom tillrinningsområdet där risken för erosion och vidare 

transport av fosfor via vattendragen till Finjasjön bedömts som störst. För att kunna utvärdera den 

bedömda/beräknade risken har vi valt att fokusera på ett antal ”riskobjekt” som vi kunnat granska 

både genom studier av flygbilder samt genom fältbesök. 

Urvalet av de områden vi har studerat närmare bygger dels på en grov analys av den nationella 

erosionsriskkarteringen inom hela Finjasjöns tillrinningsområde, dels på sammanställningen av de 

mätdata som gjorts inom ramen för detta uppdrag.  

I GIS-analysen har vi utöver Jordbruksverkets riskkartor använt oss av Jordbruksverkets blockkarta 

(2020) för att ytterligare kunna avgränsa analysen till aktiv åkermark (riskbedömningen är baserad 

på markanvändning enligt PLC-6, vilket kan inkludera även betesmark och åkermark med 

långliggande eller permanent gröda). För identifiering av öppna vattendrag och kulvertar har vi 

använt Lantmäteriets hydrografiska GIS-lager, samt dikningsföretag som digitaliserats och finns 

tillgängliga som GIS-lager genom Länsstyrelsen i Skåne. 

Med ledning av den inledande sorteringen har vi fokuserat på områden med högst risk för erosion i 

fält och där dessa ansluter till flödesvägar vilka i sin tur har nära anslutning till öppna vattendrag 

eller kulvertar. Ortofoton från olika tidsperioder har använts för att försöka identifiera spår av 

erosion, ytavrinning och stående ytvatten i anslutning till beräknade riskområden (se Figur 4.  ), 

men för att kunna utvärdera riskkarteringen bedömde vi det som nödvändigt att verifiera dem även 

med fältbesök. Fältbesöket anpassades till den tid på året då det är som mest gynnsamt att 

identifiera eventuella spår av erosion och ytavrinning vilket vanligtvis är tidig vår, efter 

snösmältning och innan grödor börjat växa. 

 

Figur 4.   Identifiering av erosion/sedimentation och ytavrinning via flygfoton kan vara möjlig, men kräver 
att bilden är tagen vid rätt tidpunkt. Till höger visas en flygbild (aug 2020) överlagrad av riskkartorna med 
beräknad risk för erosion och flödesackumulation. I mitten samma flygbild, utan några tydliga spår, medan 
bilden till höger är tagen vid annan tidpunkt (juli 2018). På den senare finns tydliga spår av ytavrinning 

(och eventuellt erosion/sedimentation) vilka följer beräknad risk för flödesackumulation relativt väl. 

Urval av riskområden 
Såväl sammanfattningen av vattenkemisk data som GIS analys av den nationella erosionsrisken 

ledde fram till slutsatsen att Tormestorpsån är det delavrinningsområde där det finns störst 

potential att hitta områden som kan bidra till höga fosforhalter via erosion och ytavrinning från 

åkermark. 

Inom Tormestorpsåns avrinningsområde identifierade vi ett område i trakterna kring Sösdala, från 

Vätteryd i söder till Lunnahöja i norr, där såväl den beräknade risken för erosion i fält som risken 

för flödesackumulation var mest koncentrerad enlig Jordbruksverkets riskkartor (se lila ram i Figur 

5.  ). Inom detta område har vi i GIS-miljö studerat riskområdena med avseende på möjlig 

transport av eroderade jordpartiklar och ytvatten vidare till öppet vattendrag. Vi har även studerat 

flygbilder kring riskområden för att eventuellt identifiera tidigare spår av erosion, ytavrinning och 

stående ytvatten.  
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Figur 5.   Bild över beräknad erosionsrisk inom Finjasjöns tillrinningsområde. Bilden visar erosionsrisk i 
fält, riskklass 3-6 samt flödesackumulation, riskklass 2-5. I denna skala är det svårt att avgöra såväl 
riskklass som omfattning av risken, men den illustrerar ändå relativt tydligt att de högsta riskerna är 
koncentrerade till Tormestorpsåns delavrinningsområde. Fokus har lagts på att studera området markerat 
inom lila ram. 

GIS-analysen ledde fram till ett urval av 25 ”riskobjekt” som bedömdes som intressanta ur 

erosions- och transportsynpunkt (se Figur 6.  ). Dessa är markerade som linjeobjekt (vanligtvis 100-

400 m sträckor längs ån) eller områdesobjekt där det bedöms som stor risk att eroderade 

jordpartiklar eller löst fosfat via ytavrinning eller kulvertsystem kan nå fram till öppet vattendrag. 
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Figur 6.   Fokusområde för bedömning av erosionsrisk. Objekt av intresse är framför allt där flödesvägar 
och erosionsområden med hög risk mynnar i öppet vattendrag. Dikningsföretagen (tunna linjer) överlagras 
delvis av vattendragen.  
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Sammanställning av mätdata från Finjasjöns 
tillflöden 
Nedanstående är en sammanfattning baserad på ”Fosforbudget för Finjasjön”, en utredning av Joel 

Häggqvist, daterad 2019-06-28, som tillhandahållits av Länsstyrelsen Skåne. Mätdata för åren 2008-

2018 har hämtats från ”Limnologisk årsrapport från Finjasjön” gjorda av Regito AB, på uppdrag av 

Hässleholms kommun  

I Figur 7.  syns provpunkterna i Finjasjöns fem tillflöden och utflödet till Almaån. Fosfor 

transporteras förutom via dessa tillflöden också direkt till Finjasjön, vilket omnämns som 

”närområdet” och från reningsverket, via Maglekärrsbäcken. I Tabell 3 anges tillrinningsområdenas 

storlek. 

 

 

Figur 7.   Provpunkter i Finjasjöns tillflöden och lokalisering av reningsverkets utlopp (som rinner ut via 

Maglekärrsbäcken), samt utflödet ur sjön (bakgrundskarta från SMHI:s vattenwebb).  

 

Tabell 3. Finjasjöns tillrinnande vattendrag, dess mätstationer och storlek (enligt SHYPE). 

Vattendrag Mätstation Tillrinningsområdes 
storlek, km2 

Tormestorpsån F-P1 76,1 

Hovdalaån F-P2 och F-P2b 63,5 

Matterödsån F-P3 och F-P9 17,8 

Hogabäcken F-P4 14,7 

Mjölkalångaån  F-P5 37,2 
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Fosfor 

Fosfortransport 

Den totala genomsnittliga fosfortransporten från de fem tillflödena, närområdet och reningsverket 

uppgår till 3,2 ton fosfor/år, varav de fem tillflödena står för 2,5 ton. De största mängderna 

kommer från Tormestorpsån och Hovdalaån. Dessa båda tillflöden står för gott och väl hälften av 

fosformängden som transporteras till sjön (se Figur 8.  och Tabell 4). 

 

 

Figur 8.   Genomsnittlig transport (2008-2018) per år av fosfor (tot-P) från de fem tillflödena, närområdet 
och reningsverket till Finjasjön (från Häggqvist, 2019). 

 

Tabell 4. Genomsnittlig transport (2008-2018) per år av fosfor (tot-P) från de fem tillflödena, närområdet 
och reningsverket till Finjasjön. 

Vattendrag Mätstation Fosfortransport, kg 

Tormestorpsån F-P1 1040 

Hovdalaån F-P2  680 

Matterödsån F-P3  210 

Hogabäcken F-P4 130 

Mjölkalångaån F-P5 410 

Totalt tillflöden  2470 

Närområde  350 

Hässleholms reningsverk  390 

Totalt   3200 

 

Fosforhalt 

När det gäller fosforhalterna så är de som högst i den lilla Maglekärrsbäcken som tar emot utsläppet 

från Hässleholms reningsverk. Där är halterna i medeltal mer än dubbelt så höga som i de övriga 

tillflödena, där de i medeltal ligger på ca 30 - 40 g/l (Figur 9).  

I två av tillflödena finns det två mätpunkter, Hovdalaån (F-P2 och F-P2B) respektive Matterödsån 

(F-P3 och F-P9). I Hovdalaån har provpunkten närmst inloppet i sjön (F-P2) den lägsta halten och 

0

200

400

600

800

1000

1200

k
g 

P
-t

o
t/

år

Genomsnittlig transport av fosfor till Finjasjön , 2008-2018



Erosionsrisk runt Finjasjön 
2021-04-29 
Slutversion 

15 (27) 

i Matterödsån har provpunkten närmst inloppet den högsta halten (se Figur 9.  ). Bortsett från 

fosforhalten från reningsverket är det Tormestorpsån som har den högsta medelhalten på drygt 40 

µg/l. 

 

 

Figur 9.   Medelhalt av fosfor(tot-P) vid de olika mätpunkterna. För de flesta mätpunkterna finns data 
regelbundet från 2008–2018. Undantag är data från Hovdalaån F-P2, endast under 2008–2013, data för 
Hovdalaån F-P2b endast under 2013–2018. Halterna är beräknade som medelvärden av samtliga 
existerande mätvärden under 2008–2018 (från Häggqvist, 2019).  

Statusklassning 

Inom svensk vattenförvaltning görs en bedömning av vattenförekomsternas ekologiska status 

vilken presenteras i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). I den ekologiska statusen ingår 

biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Den övergripande 

ekologiska statusen har bedömts till måttlig status för Tormestopsån och Mjölkalångaån, samt god i 

Hovdalaån. Målet (miljökvalitetsnormen) är att uppnå god status 2027.  

Klassningen av den ekologiska statusens fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktor - näringsämnen, som 

baseras på fosforhalten i vattendragen redovisas i Tabell 5. Av dessa bedöms Tormestorpsån ligga 

längst ifrån målet god status (baserat på mätningar av Regito AB 2008-2018).  

Tabell 5. Klassning av ekologisk status, näringsämnen (fosfor) enligt VISS. Uppmätt halt vid respektive 
mätstation (medel 2008-2018), gränsen mellan god och måttlig status (halten ska ligga under gränsen för 
att målet ”god status” ska uppnås. 

Vattendrag Mätstation Fosforhalt 

uppmätt,  g/l 

Gräns god/måttlig status 
VISS 

Klassning 
VISS 

Tormestorpsån F-P1 43 37 Måttlig 

Hovdalaån F-P2 26 31 God 

Matterödsån F-P3 29 Ej vattenförekomst  

Hogabäcken F-P4 35 Ej vattenförekomst  

Mjölkalångaån  F-P5 31 32 Måttlig 
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Trender 

Fosforhalterna har ökat i alla fem tillflöden under den analyserade tioårsperioden (2008-2018), 

Figur 10.   Beräkningar gjorda i ”Fosforbudget för Finjasjön”, av Joel Häggqvist visar att även 

transporten av fosfor har ökat i alla fem tillflödena under perioden. I rapporten har dessutom gjorts 

en analys av flödesviktade halter, vilket även den visar på ökande halter i samtliga fem tillflöden.  

 

  

  

 

 

Figur 10.   Årsmedelhalter av fosfor (tot-P, ej flödesviktade halter) i Finjasjöns tillflöden 2008-2018, samt 
trenden för perioden (punktlinje). För Hovdalaån gäller 2008-2012 för provpunkt F-P2 och 2013-2018 för 
F-P2b.Mätdata från Regito. 
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Arealförluster av fosfor 

Arealförlusten av fosfor, som är ett mått på läckaget per ytenhet, har beräknats för Finjasjöns 

tillflöden (se Figur 11.  ) Enligt beräkningarna står Tormestorpsån för den största arealförlusten av 

fosfor medan Hogabäcken har den minsta. Enligt SNV 4913, bedömningsgrunder för miljökvalitet, 

klassas arealförlusterna som måttligt höga (klass 3) för alla fem tillflödena. 

 

 

Figur 11.   Arealförlust av fosfor från de fem tillflödena, baserat på arean av tillflödenas 
delavrinningsområden enligt S-HYPE och data för fosfortransport (tot-P) från åren 2009–2018 (från 
Häggqvist, 2019). 
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Grumlighet 
Grumligast vatten (flest höga toppar) uppvisas i Tormestorpsån och Hogabäcken, med de högsta 

topparna i Hogabäcken. Det är också Hogabäcken som har det högsta medelvärdet för grumlighet 

(beräknat på alla mätvärden 2008-2018). Uppmätt grumlighet i tillflödena visas i Figur 12.  och 

medelgrumligheten redovisas i Tabell 6.   

 

  

  

 

 

Figur 12.   Uppmätt grumlighet (samtliga mätvärden) i Finjasjöns tillflöden 2012-2018. Mätdata från Regito. 

 

Tabell 6. Medelvärden av grumlighet (samtliga mätvärden) i Finjasjöns tillflöden 2012-2018. Mätdata från 
Regito. 

Vattendrag Mätstation Grumlighet, FNU 

Tormestorpsån F-P1 8,6 

Hovdalaån F-P2b 5,2 

Matterödsån F-P3  5,2 

Hogabäcken F-P4 13 

Mjölkalångaån  F-P5 7,2 
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Resultat från fältstudier 
Vid fältbesöket studerades ungefär 4 km vattendrag och de flesta av de identifierade intressanta 

områdena besöktes. Sammanlagt gjordes 21 observationer i fält vilka dokumenterades i skrift och 

oftast även med foto. I Figur 14.  och Figur 15.   är observationerna markerade i karta. 

Fältanteckningarna finns som attributdata i den GIS-fil över fältobservationer som levereras 

tillsammans med rapporten. 

 

Vid fältbesöket togs även vattenprover vid tre lokaler i Tormestorpsån (fältobservation nr 3 och 10) 

och tillflöden (obs nr 17). Dessa har inte analyserats utan avsikten var endast att okulärt jämföra 

grumligheten i olika delar av ån. Samtliga prover bedöms ha relativt låg grumlighet vid 

provtagningstillfället (se Figur 13.  ). 

 

Figur 13.   Vattenprover tagna på olika punkter i Tormestorpsån och tillflöden på fältdagen (V1 vid 

observation 3, V2 vid observation 10 och V3 vid observation 17). 
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Figur 14.   Fältobservationer. Platser där observationer har dokumenterats i skrift och oftast även med foto 
(observationsnummer 1-10 och 32-34). 

 



Erosionsrisk runt Finjasjön 
2021-04-29 
Slutversion 

21 (27) 

 

Figur 15.   Fältobservationer. Platser där observationer har dokumenterats i skrift och oftast även med foto 
(observationsnummer 11 och 13-18 och 32-34). 

Under fältbesökt observerades inga tydliga tecken på erosion på åkermarken och få tecken på 

ytavrinning. En stor del av åkermarken var bevuxen med fånggröda eller stubb vilket minskar risken 

för att erosionsprocessen ska initieras. Dessutom var åkern på flertalet platser plöjd parallellt med 

ån och vinkelrätt mot slutningen (Figur 16.   samt omslagsbild).  
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Figur 16.   Sluttning ner mot Tormestorpsån. Vintergrönt och åker plöjd parallellt med ån och vinkelrätt mot 

sluttningen minskar risken för erosion på åkermarken och ytavrinning.  

Längs långa sträckor kantas ån av breda skyddszoner men på vissa ställen har erosion i slänten lett 

till att skyddszonerna eroderat bort och åkern angränsar direkt till ån (Figur 17.  . Denna typ av 

erosion tillför partiklar till vattnet och kan även bidra till partikulärt bunden fosfor. När 

skyddszonen eroderat bort är risken också större att såväl partiklar som löst fosfor rinner av med 

eventuell ytavrinning och möjligheterna att jordpartiklar sedimenterar innan de når vattendraget 

minskar.  

 

 

Figur 17.   Erosion av slänten. Nästan hela skyddszonen har eroderat bort och åkern tar vid precis vid 
släntkrönet.  

Även då det finns skyddszoner kan vatten nå vattendraget via ytavrinning. Vid några platser syntes 

tecken på att så hade skett vid Tormestorpsån (Figur 18.  Figur 19.  ). Då åkrarna inte var plöjda 

resulterade denna avrinning sannolikt inte i tillförsel av partiklar i nämnvärd omfattning till ån. 

Hade åkrarna däremot varit plöjda och skyddszon saknats hade avrinningen kunnat resultera i 
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erosion och transport av jordpartiklar till ån. Stående vatten på åkermarken kunde ses på ett flertal 

platser (både befintligt och som spår). Vid någon plats kunde utträngande vatten i slänten mot 

vattendraget observeras i anslutning till stående vatten på åkern. Detta kan vara en källa till löst 

fosfor i ån men detta var inte vanligt förekommande och bidrar troligen endast till försumbara 

mängder fosfor.  

 

Figur 18.   Stående vatten på åkern med tecken på att vatten runnit över skyddszonen till ån.  

 

Figur 19.   Tydliga spår av ytavrinning längs med skyddzon. Vattnet har sedan runnit över skyddszonen 

ner i vattendraget i anslutning till en lågpunkt.  
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Ytavrinning mot brunnar kan leda till att vatten och jordpartiklar snabbt transporteras vidare till 

vattendraget via kulvertsystem. Vid enstaka platser identifierades svackor mot brunnar där det även 

fanns tecken på att vatten läckt in i brunnen ytledes (Figur 20.   

 

Figur 20.   Svacka i åkern mot brunn. Tecken i vegetationen tyder på att vattnet har runnit ner i brunnen 
ytledes.  

I avrinningsområdet kantas ån även av betesmark. Betesdjuren kan i vissa fall orsaka skada på 

vegetationen som i sin tur medför en ökad risk för transport av partiklar vidare till vattendragen 

(Figur 21.   

 

Figur 21.   Kotramp (här kring diffust utträngande vatten från kulvert) kan bidra till att partikulärt bunden 
fosfor förs vidare till nedströms liggande vattendrag.  

Väderleksmässiga förutsättningar 

Fältstudierna utfördes den 24 februari, vilket var några dagar in i en varmare period efter flera 

veckor med minusgrader (se Figur 22.  ). Nederbörden under perioden 27/1 - 17/2 (SMHIs 

mätstation i Hörby) var totalt 29 mm och kom sannolikt huvudsakligen i form av snö. Vid 

fältbesöket var den modellberäknade vattenföringen vid Tormestorpsåns mynning ca 1,5 m3/s, 

vilket ungefär motsvarar dubbla medelvattenföringen i ån. Ett kraftigare regn runt den 20 januari 

ledde till en flödestopp på ca 2,5 m3/s den 23 januari. Detta flöde motsvarar knappt 

Brunn 
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medelhögvattenföring i ån (MHQ är beräknat till 3,2 m3/s). Vid båda tillfällen har marken 

sannolikt varit tjälad. Även om det hade varit ”önskvärt” med lite mer regn i samband med 

snösmältningen har väderförhållandena före fältbesöket varit sådana att erosion och ytavrinning 

skulle kunna uppstå under förutsättning att förhållandena i övrigt (åkrarnas status) varit 

”gynnsamma”. 

 

 

Figur 22.   I figuren redovisas vattenföringen i Tormestorpsån enligt SMHIs modellberäknade data S-Hype 
(subid 301), samt dygnsnederbörd och dygnsmedeltemperatur från SMHIs mätstation i Hörby. Fältstudien 
utfördes den 24/2 (markerat med lodrät linje). 

Möjliga åtgärder 
Redan 1991 föreslogs i en utredning (Krug och Walker, 1991) åtgärder för att motverka transport 

av fosfor i Tormestorpsån via erosion och ytavrinning från åkermark. Åtgärder föreslogs främst i 

form av skyddszoner längs med vattendragen. 

Vid vårt fältbesök kunde vi konstatera att brukarna i det aktuella området redan i stor omfattning 

har infört åtgärder för att förhindra erosion och ytavrinning. En stor majoritet av de besökta fälten 

hade fånggröda eller stubb, och i de allra flesta fall fanns en generös skyddszon längs med 

Tormestorpsån. I de fall åkrarna var plöjda var den del av fältet som låg närmast ån plöjd parallellt 

med ån och vinkelrätt mot fältets lutning. 

Vi observerade i stort sett ingen erosion på åkermark. Däremot finns det delar i ån som har relativt 

branta slänter och där såväl erosion som sedimentation var tydlig (se Figur 17.  ). Här skulle det 

vara möjligt att motverka erosionen genom att flacka av slänterna. Erosion på slänterna kan också 

innebära att en eventuell skyddszon ”äts upp” och att vattendraget får direktkontakt med 

åkermarken, vilket underlättar transport av fosfor till vattendraget. I sådana fall kan en avfasning av 

slänten i kombination med ny avsatt skyddszon vara en lämplig åtgärd. Vår bedömning är dock att 

erosionen/sedimentationen i vattendraget är relativt lokalt begränsad och tror inte att den har 

någon större påverkan på fosfortransporten till Finjasjön.  
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Slutsatser 
Utifrån de fältobservationer som gjorts, och vilka ansluter till de riskområden som pekas ut via 

Jordbruksverkets erosionsriskkartor, tycks inte erosion och ytavrinning från åkermark vara ett stort 

problem i Tormestorpsåns avrinningsområde, och sannolikt inte heller i övriga delavrinnings-

områden där den beräknade risken är betydligt lägre. Detta beror bland annat på att brukarna redan 

i stor utsträckning använder åtgärder för att förhindra erosion på åkermarken. Även om det i 

enskilda fall finns möjlighet att göra ytterligare förbättrade åtgärder är vår bedömning att erosion 

och ytavrinning med befintliga förhållanden inte leder till någon betydande tillförsel av fosfor till 

Finjasjön.  

Det är svårt att verifiera riskklassningen i Jordbruksverkets erosionsriskkartor (och alltid nödvändigt 

att kombinera riskkartering med fältbesök). De högsta riskklassningarna finns överhuvudtaget inte 

inom tillrinningsområdet, och väderförhållandena under den aktuella vintern har kanske inte varit 

”optimala” för att initiera erosion. Men det är värt att påpeka att förhållandena kunde ha sett helt 

annorlunda ut om en större andel av åkermarken hade varit höstplöjd. 
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